Välkommen till årets
Utbildarsymposium
Nationellt utbildarsymposium
Ett symposium som är till för utbildare och utbildnings- och
utvecklingsansvariga på Specialidrottsförbunden eller
distriktsförbunden. Dagen har fokus på pedagogik och
lärande, att skapa motivation och delaktighet vid olika
bildnings- och utbildningsinsatser. Dessutom kommer du under
dagen att få tankar och idéer på hur du kan arbeta med att
utveckla ditt eget ledarskap genom att reflektera, följa upp och
utvärdera dig själv i din utbildarroll.

Internationella föreläsare på plats
» Kirsi Hämäläinen, PhD
Kirsi är ansvarig för tränarutveckling på
finska Olympiska kommittén samt är
President i Europas Internationella råd
för tränarutveckling dvs. ICCE = Europe
at the International Council for Coaching
Excellence.
Hon har arbetar över 30 år som utbildare
på olika nivåer och utvecklat utbildningsutbudet för tränare
i Finland. Tidigare arbetade hon på Haaga-Helia universitetet och Lahti universitet med tillämpad vetenskap samt
på Pajulahti Sport Institute. Hon har doktorerat på etik i
tränarskap med fokus på tränare – utövar relationen.

» Mark Bennett
Mark är en tidigare ansvarig och senior
instruktör i Storbritaniens försvarsträning
vilket har utvecklats till Performance
Development Systems (PDS) efter nästan
30 års praktik och forskning. Vilket har
utvecklat principer för att forma kultur och
miljö för ett effektivt lärande och utveckling.
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Datum: 8 november
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anmälan

Plats: Bosön, utanför Stockholm.
Tider: Start kl.10:00 och avslut kl.17:00.
Drop-in fika från 9:30.
Upplägg: Vi kommer att varva föreläsningar med
workshops där du får möjlighet att reflektera,
samtala samt få konkreta tips och idéer. 
De två längre föreläsningarna kommer att
genomföras av våra två internationella föreläsare
Kirsi och Mark, dessa föreläsningar kommer att
genomföras på engelska.
Pris: 950 kr/deltagare inkl. konferensavgift, 
förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.

OBS! Möjlighet finns att förlägga en träff med utbildare eller
andra grupperingar i anslutning till dagen antingen före eller
efter. En eventuell bokning görs direkt via Bosöns bokningsavdelning.
Frågor eller funderingar: Har du frågor kring innehåll och program
kontakta Maria Ståhl, maria.stahl@sisuidrottsutbildarna.se eller
Carl-Johan Thorell, carl-johan.thorell@sisuidrottsutbildarna.se
Om du har frågor rörande anmälan och bokning kontakta Linda
Söderqvist på linda.soderqvist@sisuidrottsutbildarna.se

Mark arbetar till vardags som konsult, tränare, tränarutvecklare och mentor för olika idrottsorganisationer,
universitet och större föreningar. Han har under nästan 30 år
arbetat med olika idrotter, tränare och ledare på alla nivåer
upp till Internationella och Olympiska tränare.

Symposiet genomförs av SISU i samarbete med Bosöns Idrottsfolkhögskola

